


Prevenirea conflictelor în apropierea gospodăriilor:

Ÿ NU HRĂNIŢI URŞII! 

Ÿ Nu lăsaţi resturi de mâncare în curte, grădină!

Ÿ Utilizaţi containere de gunoi eficiente, bine închise!

Ÿ Cereţi ridicarea regulată a deşeurilor, de preferinţă seara!

Ÿ Reduceţi la minim factorii provocatori de mirosuri!

Ÿ Îngrădiţi-vă bine proprietatea!

Ÿ Culegeţi fructele de îndată ce se coc!

Ÿ Nu lăsaţi fructele căzute pe jos!

Dacă vedeţi un urs în localitate:

Ÿ NU VĂ APROPIAŢI DE EL!

Ÿ NU ÎNCERCAŢI SĂ-L HRĂNIŢI!

Ÿ NU ÎL FOTOGRAFIAŢI! Bliţul îl poate deranja şi provoca!

Ÿ NU HĂITUŢI URSUL! Gălăgia moderată (fluierat, bătut din palme, etc) îl poate 

îndepărta, însă strigătele şi gălăgia făcută de mulţi oameni la un loc îl pot speria şi 

determina să acţioneze agresiv. 

Ÿ  Urşii sunt drăguţi, dar sunt animale PĂSTRAŢI DISTANŢA FAŢĂ DE URŞI!

sălbatice care ne pot răni. Comportamentul lor este imprevizibil la întâlnirea cu omul.



SFATURI PENTRU DRUMEŢI – evitarea vătămării 

SFATURI DE PREVENIRE A ÎNTÂLNIRII OM-URS

Ÿ Evitaţi plimbările în pădurile unde este indicată prezenţa urşilor!
Ÿ Utilizaţi doar potecile şi traseele turistice marcate sau drumurile forestiere cu acces public care 

oferă o vizibilitate bună!
Ÿ Plimbaţi-vă în grup şi numai în timpul zilei! 
Ÿ Evitaţi plimbările dimineaţa devreme, seara târziu şi noaptea prin pădure!
Ÿ Faceţi puţină gălăgie! Este bine să vorbiţi, să fluieraţi sau să cântaţi în timp ce mergeţi.
Ÿ Fiţi atenţi şi urmăriţi urmele de urşi! Întoarceţi-vă pe drumul pe care aţi venit dacă le observaţi!
Ÿ Păstraţi distanţă faţă de sursele abundente de hrană şi de animale moarte, deoarece ursul ar putea fi 

prin apropiere.
Ÿ Ţineţi câinii în lesă şi sub control! Câinii de companie nu sunt o sursă de apărare, ci mai degrabă 

de instigare a ursului.
Ÿ Nu depozitaţi mâncarea în cort! Camparea cu cortul este recomandată doar în zonele special 

amenajate.

SFATURI DE COMPORTAMENT LA ÎNTÂLNIREA CU URSUL

Este bine să fiţi pregătiţi pentru o astfel de întâlnire. 
În acest caz: Opriţi-vă! Evaluaţi situaţia!

Ÿ Nu provocaţi ursul! Nu îl înfruntaţi!

Ÿ Rămâneţi calmi şi părăsiţi zona fără să 

fugiţi, vorbind încet sau dând din 

mâini!

Ÿ Respectaţi spaţiul ursului fără să-l 

înghesuiţi, iar el se va retrage!

Ÿ Urmăriţi cu privirea reacţiile ursului, 

dar evitaţi să-l priviţi direct în ochi!

      DE REŢINUT:

Ÿ Dacă ursul vă aude venind, de obicei, vă evită. 
Ÿ Ursul se simte ameninţat dacă e luat prin surprindere. 
Ÿ Ursul brun nu consideră omul ca potenţială pradă.



www.mmediu.ro www.fundatiacarpati.ro www.bucegipark.ro www.rplpk.ro

CASA URSULUI ESTE ÎN NATURĂ!
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